
A U T O M A T Y   N A   V Á Ž E N I E   A    E T I K E T O V A N I E   
 

Výrobca: Teraoka, Japonsko, Anglicko 
 
 

Vážiaci a etiketovací automat HI-700  
 

Nerezový plnoautomat na váženie, tlač a aplikáciu etikiet na tovary s kapacitou do 150 balíčkov/min.  
 
 
HI-700 na báze PC, farebný TOUCHSCREEN, max. 150 balíčkov / min. 
 
Automat rieši / má prednosti: 
 
v riadiaca jednotka je PC s Windows XP a IP adresou pre sieť 
v Non-stop režim váženia, kapacita max. 150bal./min 
v komfortné ovládanie z farebného dotykového 260mm 

displeja 
v konštrukcia nerez pre náročné priemyselné podmienky 
v vynikajúce parametre tlačiarne, rýchlosť tlače do 200mm/s 
v šírka etikety max.120mm, dĺžka etikety max. 150mm 
v tlač etikety na balíček, súčtová etiketa na kartón a paletu  
v ľahká demontáž pásov dopravníkov bez použitia nástrojov  

 
Popis automatu: 
 
Najväčšou prednosťou tohto vysoko výkonného vážiaceho a etiketovacieho automat je 
adaptabilný PC ovládač. PC systém (PC procesor, Hard disk, pamäť RAM) vybavený 
interaktívnym farebným dotykovým displejom používa operačný systém Windows XP a 
umožňuje tak užívateľovi jednoduché a prehľadné ovládanie stroja. Ďalšou výhodou 
PC systému je možnosť používať, pre tlač etikiet, akýkoľvek typ písma z Windows, 
popr. si nové typy písma nainštalovať a zvýšiť tak vizuálnu príťažlivosť etikety. Do 
systému je možné nahrávať i ľubovolné obrázky z digitálneho fotoaparáta, skenera 
alebo iného PC. Pokiaľ ide o komunikáciu – stroj je pripojiteľný, cez ethernet, na 
systém u zákazníka. Vďaka termohlave s rýchlosťou tlače až 260 mm/sek a 
dynamickému nonstop váženiu s využitím nového AD prevodníka, môže HI-700 
vážiť a etiketovať s rýchlosťou až 150 bal./min. Rám konštrukcie tvoria nerezové 
rúrky s rýchlo a ľahko odnímateľnými dopravníkmi. Pásy dopravníkov je možné vybrať 
a meniť bez použitia nástrojov. 
 

Technické parametre:  
Váživosť, dielik 6kg, 1g 

Typ tlačiarne / média Termoprint / termoetikety na kotúči 

Rozmery etikiet 30-120mm (š) x 28-150mm (d) 

Formáty programovaných etikiet 12 štandardných, 20 programovateľných 

Rýchlosť tlače Max. 260mm/s, 150 etikiet / min. podľa veľkosti etikety a balíčka 

Aplikácia etikiet Odfuk pneumatickým razítkom alebo mechanický aplikátor 

Komunikácia RS-232, ethernet, IP adresa 

Rozmery balíčka, šírka x dĺžka x výška  40-250 x 80-300 x 180mm max. 

+  

Výška dopravníka 750-1085mm, nastaviteľná 

Rýchlosť dopravníka 0-50m / min. 

Doplnky Dopravníky, total tlačiareň, zoraďovač, vyraďovač 

Ceny, Sk bez DPH, Windows 
XP Prof. a  SW pre etikety v 
cene 

HI-700, 150 bal. / min., 1 +2 dopravníky  1,420.000 
WI-700, 80 bal. / min.    1,260.000 
MI-700,  60 bal. / min.    1,190.000 

 

Súbory na stiahnutie HI700.pdf, HI700FP.pdf, HI700b.jpg 

 
Váš dodávateľ a servisná organizácia: 
 

 OZ SERVIS 
Miletičova 72, 821 09 Bratislava 
Tel.: 02/5341 2335, 0905-561 523, 0903-897 798 
Fax/zázn.: 02/5363 2700 
ozservis@ozservis.sk, www.ozservis.sk 
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